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§ 15
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta koulujen lii-
kuntatilojen maksuttomasta käytöstä nuorille kouluajan ulkopuolel-
la

HEL 2017-004880 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää suomen- ja ruotsinkieli-
siä palveluja leikkipuistoissa, päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeis-
sa, perusopetuksen kouluissa, lukioissa, ammattiopistoissa ja työväe-
nopistoissa; yhteensä yli 700:ssa toimipisteessä.

Leikkipuistojen ja päiväkotien tiloja vuokrataan iltaisin ja viikonloppuisin 
esimerkiksi perhejuhliin sekä toiminnan järjestämiseen ja kokouksiin. 
Seurat, järjestöt, yhteisöt, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat hakea 
myös koulujen, oppilaitosten ja työväenopistojen aula-, juhlasali- ja 
luokkatilojen käyttövuoroja illoiksi, viikonlopuiksi ja loma-ajoiksi. Suurin-
ta osaa koulurakennuksista voidaan tarvittaessa käyttää myös tilapäi-
seen majoittumiseen. 

Tällä hetkellä tilojen käyttö on pääsääntöisesti maksullista, perittävät 
maksut vahvistaa vuosittain kasvatus ja koulutuslautakunta. Maksuilla 
katetaan tilojen valvonnasta ja siivouksesta aiheutuvat kulut. Tiloja voi-
daan antaa käyttöön maksuttomasti tilaisuuden tai toiminnan järjestäjäl-
le, kun tiloja käytetään toimintaan tai tilaisuuteen, joka järjestetään yh-
dessä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa tai kun järjestettä-
vä toiminta tai tilaisuus tukee kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toi-
mintaa. Vuokrattavien tilojen hintaa on alennettu ja käyttöä kasvatettu 
kehittämällä ja lisäämällä tilojen omavalvontaa. 

Kasvatuksen ja koulutuksen ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla on ti-
lojen yhteiskäyttöä useassa kiinteistössä. Vuonna 2015 on aloitettu 
käytäntö, jossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rakennushank-
keissa kartoitetaan myös muiden toimialojen ja alueen toimijoiden mah-
dolliset tilatarpeet. Koulutilojen käytöstä kello 17 asti päättää koulun 
rehtori. Koulun liikuntatilojen hallinnointi ja vuokraus kello 17 jälkeen, 
viikonloppuisin ja loma-aikoina on 1.7.2017 siirtynyt kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan liikuntapalveluille. 
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Kaupunginjohtaja päätti 19.4.2017 asettaa kaupungin tilojen asukas-
käytön periaatteita valmistelevan työryhmän. Tilojen asukaskäytön hel-
pottamiseksi ja yhtenäistämiseksi työryhmän tuli määritellä maksullisen 
ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet 
sekä tietojärjestelmätarpeet sekä keskittyä erityisesti maksuttoman 
käytön periaatteisiin sekä omavalvonnan toteuttamisen mahdollisuuk-
siin. Tavoitteena tuli olla, että kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialoilla on mahdollisimman selkeät ja yhtenäiset 
linjaukset tilojen asukaskäytöstä.

Loppuraportissaan ”Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet kasva-
tuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla” työryh-
mä toteaa seuraavaa:” Tilojen käyttö on maksutonta, mikäli kyseessä 
on pääasiassa helsinkiläisten avoimeen osallistumiseen perustuva jär-
jestö- tai kansalaistoiminta. Toiminnalla on aina kasvatus-, koulutus-, 
nuoriso-, liikunta- tai kulttuuripoliittista merkitystä. Toiminnan tulee lisä-
tä alueen osallistumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä tai 
vetovoimaisuutta. Maksutonta käyttöä on kaupungin oma toiminta, kou-
lujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien, vanhempai-
nyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen järjestö- ja kansa-
laistoiminta kaupunkikulttuurinen aktiivisuus, aktivismi, omaehtoinen 
järjestäytymätön harrastustoiminta ja taiteen perusopetuksen ryhmä-
opetus.”

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa nuorten tekemää Ruuti-aloi-
tetta, jonka mukaan koulun liikuntasalien käyttö pitäisi olla nuorille mak-
sutonta myös kello 17 jälkeen. Aloite tukee uuden opetussuunnitelman 
mukaista ajatusta koulun kehittämisestä kasvuyhteisönä ja vahvistaisi 
nuorten omaa aktiivista roolia yhteisön jäsenenä. Lisäksi koulun liikun-
tatilojen iltakäyttö edistäisi liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja 
yhdessä tekemisen kulttuuria.

Lautakunta pitää tärkeänä, että lapset ja nuoret pääsevät harrasta-
maan kouluilla tai koulujen läheisyydessä heti koulupäivän jälkeen ja 
alkuillasta. Lisäksi tulee huomioida myös sellaisten nuorten tarpeet, jot-
ka eivät harrasta liikuntaa liikuntaseuroissa. Tehty toivomusponsi haas-
taa toimialat suunnittelemaan ja ratkaisemaan sellaiset liikuntatilojen 
yhteiset ja yhtenäiset käytännöt ja järjestelyt varausten, kulunvalvon-
nan, valvonnan, siivouksen ja tilojen hinnoittelun suhteen, että ne mah-
dollistavat nuorille maksuttoman liikuntatilojen käytön lähikouluissa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860
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mauno.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa kaupungin-
valtuustolle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. tekemästä toivo-
musponnesta 25.1.2018 mennessä.

Toivomusponnessa todetaan seuraavaa: ”Kuultuaan nuorten aloitteet 
kaupungin valtuusto edellyttää, että opetusvirasto, nuorisotoimi ja lii-
kuntavirasto ratkaisisi nopeasti, miten koulujen liikuntatilat olisi maksut-
ta nuorten käytössä kouluajan jälkeen iltaisin.”

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi:

Ponnella on merkittäviä terveysvaikutuksia. Tehtävillä toimenpiteillä 
edistetään liikunnallista elämäntapaa ja nuorten hyvinvointia.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


